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Arribats a aquest punt del curs, “el descans” 
adquireix tot el protagonisme en el nostre 
pensament i en la nostra conversa. El descans 
s'exigeix com un dret o es desitja amb ànsia, des 
dels aclaparaments de “l’estrès” i el somni d'una 
vida tranquil·la i lliure. 

Això és així, parlant en general. Res a dir. 
Podem recordar fins i tot aquelles invitacions al 
descans que ens feia el Papa Benet XVI per 
aquestes dates, cridant-nos a viure-ho amb un 
sentit humanista, com a recuperació i 
creixement personal. El seu missatge obeïa a una 
anàlisi en profunditat de la cultura que mitifica 
l'eficàcia, l'activisme i l'èxit. L'holandès Piet van 
Breemen escrivia: 

“La queixa en boca de moltes persones 
que estan estressades per l'excés de treball 
sona una mica com una autoglorificació 
disfressada… apel·lar a la falta de temps s'ha 
convertit en un element de distinció i de 
prestigi…”. 
En aquest mateix sentit reconeixem de 

vegades una certa psicopatia que podem 
denominar senzillament “addicció al treball”. No 
només addicció als diners que amb el treball es 
pot guanyar, sinó també addicció a l'activitat 
mateixa, en la qual la persona se sent realitzada, 
creativa, poderosa… o potser alliberada de 
determinats problemes de la vida, als quals hom 
prefereix no enfrontar-se. 

Desgraciadament no tots es poden permetre 
aquests luxes. No són pocs els qui avui tenen un 
desig i un somni ben diferent, perquè sofreixen 
la tragèdia precisament d'estar a l'atur. Són els 
qui viuen en precarietat constant, en un descans 
forçat i fent front a sentiments d'inutilitat i 
marginació. 

Voldríem viure el temps de descans amb els 
ulls oberts, amb una mirada vers la realitat i un 
cor conseqüent. Voldríem que el descans no fos 
un temps purament evasiu. Voldríem, en ple 

descans, recordar que hi ha una forma de 
treballar alienant i una vida sense treball que 
atempta contra la dignitat de la persona. 

Ens ajudarà als creients recordar allò que 
animava tant els fidels d’Israel. Ells estaven 
convençuts que “Déu sempre té els ulls oberts”. 
No hi ha ni un moment que escapi de la seva 
cura amorosa, ni un lloc ocult a la seva mirada. 
D'aquesta convicció van brollar belles oracions 
sàlmiques: 

“El sol durant el dia no et farà mal, ni la 
lluna de nit… Ell et guarda a la seva ombra, no 
permetrà que rellisqui el teu peu, el teu 
guardià no dorm, no dorm ni reposa el 
guardià d'Israel” (Sl 121,3-6) 

“Em cobreixes amb la teva palma… On 
aniré lluny del teu alè, on escaparé de la teva 
mirada? Si pujo al cel tu hi seràs, si jec al llit 
de l'abisme, t’hi trobo. Si emigro fins al marge 
de l'aurora o fins al límit del mar, allí 
m'atansarà la teva esquerra, m'agafarà la teva 
dreta” (Sl 138,5.7-8) 
Són maneres de dir que Déu és etern i 

omnipresent. Etern vol dir que està sempre viu, 
que és una font inesgotable. Omnipresent vol dir 
que no hi ha lloc al que Ell no pugui accedir i fer-
se present. I, com el seu ésser és amar, no hi ha 
ni un moment que deixi d'estimar-nos, com no hi 
ha lloc que escapi de la seva abraçada. 

Nosaltres vivim passant del dia a la nit, de la 
calor al fred, del treball al descans, del bon 
humor al mal geni, de l'alegria al plor… Però 
l'amor de Déu no és voluble, no es cansa ni 
s'esgota, segueix amb els ulls oberts dia i nit, en 
el treball i en el descans, aquí i en l'altra part del 
món. Per això, els qui intentem creure en Ell no 
donem vacances a l'amor. Al contrari, ¿no serà el 
descans ocasió propícia per créixer estimant? 
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Déu no descansa 


